
 
 
 

A MAGIA DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
 
 

 
Turma da Mônica, Homem-Aranha, Cavaleiros do Zodíaco, X-Men… Quem não fica 

encantado com uma boa história em quadrinhos? A banda desenhada (BD), história em 

quadrinhos ou HQ (que em Portugal também é conhecida como livro aos quadradinhos) é 

uma forma de arte sequencial ou continuada que une texto e imagens, organizadas com o 

objetivo de contar histórias dos mais variados gêneros e estilos. As HQs são, em geral, 

publicadas no formato de revistinhas, livros ou de pequenos trechos editados em jornais e 

revistas. (...) As revistas em quadrinhos ou revistinhas receberam o diminutivo por causa 

do formato a partir dos anos 50 e do público-alvo – crianças e adolescentes. O termo gibi, 

como muitos preferem chamar hoje, nasceu do título de uma famosa revista semanal 

lançada por Roberto Marinho em 1939. [...]. 

https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/08/magia-das-historias-em-quadrinhos/ (Adaptada). 

 
 

Provavelmente, você já leu ou conhece uma história 

em quadrinhos. Certo? Vamos relembrar o que é 

esse gênero textual? 

A história em quadrinhos são histórias narradas e 

representadas por quadrinhos com imagens que 

possuem linguagem verbal (representada por 

balões de fala), ou com linguagem não verbal. 

Além da impressão própria ou gibis, podemos 

encontrá-las na internet, revistas, livros, jornais etc. 

 

 
 

https://static.todamateria.com.br/upload/oq 

 
/ue/oqueehistoriaemquadrinhos-0-cke.jpg 
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Essas histórias têm uma característica bem marcante: os balões de fala. Vamos conhecer 

alguns tipos de balões? Observe abaixo os exemplos com suas respectivas explicações. 

 

AS ONOMATOPEIAS 

 
"As onomatopeias servem para descrever os sons do mundo, como o latido de um 

cachorro, o tocar de um telefone, o apito do trem, o canto de pássaros, batidas etc‖. 

 

 
 

https://www.estudopratico.com.br/onomatopeia/ (Adaptada). 
 

https://coisinhamuitodoce.wordpress.com/2015/05/03/falando-sobre-baloes/ (Imagemadaptada). 

Alguns exemplos: 

Bash! ou bow – queda Brrr booom! – trovão 

Drip! pim! ping! plim! plic! – gota 

Ding! dim! plim! trim! – campainha 

Honk! fom! fom! – buzina 

Knock! Knock! toc! toc! – batida 

Pow! pou! – soco 

Trim! trim! prim! – toque de telefone 

Você sabia que fazer a leitura oral, ou seja, a leitura em voz alta 

pode ajuda-lo a compreender melhor um texto e trazer vários 

benefícios na sua comunicação? Que tal praticar? Leia os textos e 

as atividades em voz alta para desenvolver essa habilidade de 

leitura! 

(Mônica Tavares Galdino da Silva) 

https://www.estudopratico.com.br/onomatopeia/%20(adaptada)
https://coisinhamuitodoce.wordpress.com/2015/05/03/falando-sobre-baloes/


ATIVIDADE 1 (EF15LP02/ES - EF15LP03/ES - EF15LP04/ES - EF35LP01/ES - 

 
EF15LP14/ES) - As interjeições são muito comuns em histórias em quadrinhos; elas 

expressam sentimentos e emoções (ex: ah!, ufa!, ui!, ué?, credo!, psiu!...); elas são 

importantes para expressar dor, medo, impaciência, surpresa, alívio etc. Já as onomatopeias 

(imitam ruídos, sons da natureza e dos animais, barulhos de quedas, etc.) e também fazem 

parte deste universo das histórias em quadrinhos. Sabendo disso, responda às questões 

abaixo: 

a)  Observe a tirinha abaixo, identifique e escreva o que a onomatopeia ―POW‖ 

significa: 

 
 
 
 
 

https://www.todamateria.com.br/onomatopeia/ (Adaptada) 

 

b) Indique no seu caderno os quadrinhos que apresentam interjeições: 
 

( I ) ( II ) 
 

( III ) ( IV ) 

  
( V ) ( VI ) 

https://www.scielo.br/img/revistas/rbee/v24n1//1413-6538-rbee-24-01-0121-gf02.jpg (Imagens 

Adaptadas) 

https://www.todamateria.com.br/onomatopeia/
https://www.scielo.br/img/revistas/rbee/v24n1/1413-6538-rbee-24-01-0121-gf02.jpg


ATIVIDADE 2 (EF15LP02/ES - EF15LP03/ES - EF15LP04/ES - EF35LP01/ES - 
 

EF35LP03/ES - EF35LP04/ES - EF15LP14/ES) - A linguagem verbal é a linguagem falada, 

que nos textos é representada pela escrita. Enquanto a linguagem não verbal é aquela em 

que o personagem não fala nenhuma palavra, mas mesmo assim podemos compreender o 

que ele quer dizer através das suas expressões faciais e corporais, ou seja, como ele se 

movimenta se faz alguma careta, se mostra alguma emoção etc. Dessa forma, observe a 

tirinha abaixo, produzida com a linguagem não verbal, e responda às perguntas em seu 

caderno ou folha. 

https://pt-static.z-dn.net/files/d21/a5d2566f1b6d01f8f3a7c607c1339f80.jpg 
 

a) O que você entendeu da tirinha acima? 
b) Através da expressão facial do personagem Cascão, é possível identificar o que ele está 

sentindo. Qual é o sentimento do Cascão? 

c) Se você pudesse usar uma interjeição para o Cascão no primeiro quadrinho, qual seria? 

d) Na imagem abaixo, Mônica fala que ―o mundo tava precisando mesmo!‖ Leia, analise a 

tirinha e responda: o que ela quis dizer com essa frase? 

 

http://www.recicloteca.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Marcelinho-Sustent--vel-21-768x260.jpg 

https://pt-static.z-dn.net/files/d21/a5d2566f1b6d01f8f3a7c607c1339f80.jpg
http://www.recicloteca.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Marcelinho-Sustent--vel-21-768x260.jpg


conomizar para a vida! 

 
 

Segundo o dicionário de língua portuguesa, economizar significa poupar ou não 

desperdiçar. A palavra economia tem tudo a ver com matemática e com educação 

ambiental. Veja que legal esta reportagem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figura1) Fonte: SABESP (Figura 2) Fonte: Planeta Sustentável – Abril 

http://docplayer.com.br/67997993-Dinamica-do-dia-mundial-da-agua.html (Adaptada). 

Super-heróis ajudam a reduzir em 9% o gasto de água em Poços MG 
 

Para combater o ‗vilão‘ do desperdício, mais conhecido como ―Sr. D‖, o Departamento 

Municipal de Água e Esgoto (Dmae) da cidade de Poços de Caldas (MG) evocou a 

dupla de super- heróis Ren e Quione, os ‗Guardiões da Água‘, que tem como objetivo 

ajudar a população na economia e no combate ao gasto desnecessário. A campanha deu 

certo e somente no último mês de outubro (2014) a economia foi de quase 9% em um 

comparativo com o mesmo mês no último ano, equivalente a cerca de 80 milhões de litros 

d´agua. 

 
 
 

 

E 
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Você sabe o que significa consumo? Segundo o nosso dicionário da língua 

portuguesa, essa palavra quer dizer ―aquilo que é gasto‖, ou seja, tudo o que gastamos 

direta ou indiretamente. E na atualidade ouvimos falar muito em economizar água. Por 

que será? A água é indispensável no nosso planeta e a cada dia vai diminuindo. O 

abastecimento dos rios e as represas não conseguem acompanhar o crescimento das 

cidades, por isso devemos ficar atentos a cada gota de água perdida, pois sem a água 

não existe vida no planeta. 

(Mônica Tavares Galdino da Silva). 
 
 

 

ATIVIDADE  1  (EF04MA03/ES  -  EF04MA04/ES  -  EF04MA05/ES  -  EF04MA25/ES - 

EF04MA27/ES) - A figura 1 está mostrando o que apenas uma pessoa consome de água 

por dia. Com base nessa figura, faça as questões resolvendo e respondendo aos  

cálculos. 

a) Segundo a figura, qual é o consumo de água de uma pessoa por dia? 

b)  Na sua casa moram quantas pessoas? De acordo com a quantidade de litros 

gastos por uma pessoa, quanto sua família gasta de água por dia? 

c) O que você e sua família fazem para economizar a água? 

d)  Ao tomar um banho ao dia, uma pessoa gasta 24 litros de água em 8 minutos. 

Quantos litros serão consumidos se 6 pessoas tomarem um banho ao dia com o 

mesmo tempo gasto? 

e)  Em uma família de 4 pessoas, se cada uma apertar a descarga 3 vezes ao dia, 

quantos litros de água serão gastos. 

f)  Copie a tabela abaixo no seu caderno e complete com base nas informações da 

imagem 1, acrescentando atitudes que podem ser adotadas para diminuir o 

consumo de água. Olhe o exemplo: 

 
 

CONSUMO DE ÁGUA DIÁRIO POR UMA PESSOA 

 
Ação 

 
Tempo gasto 

Consumo de água 

(em litros) 

 
Atitude a ser adotada 

Lavar as mãos 4x ao dia 3,2 litros 
Manter a torneira fechada 

ao ensaboar as mãos 

    

    

    

    



ATIVIDADE 2 (EF04MA03/ES - EF04MA04/ES - EF04MA05/ES - EF04MA25/ES - 

 
EF04MA27/ES) - O nosso super-herói vai às compras. Tendo a figura 2 como base, ajude o 

Capitão Planeta preencher os espaços em branco de acordo com a lista de compra e os 

preços abaixo: 

 
 

https://dcheroesrpg.fandom.c om/wiki/Capit%C3%A3o_Plan eta?file=Captain-planet-01.jpg 

 
 

Nosso herói tem R$ 295,00 para comprar 5 Kg de arroz, 500 g de manteiga (ou seja, meio 

quilo), 8 litros de leite, 2 Kg de queijo, 2 Kg de batata, 1 Kg de banana, 2 Kg de carne de boi e 

3 Kg de carne de frango. 

I – Com o valor em dinheiro que ele levou, será que ele conseguiu comprar todos os itens 

da sua lista? Teve troco ou faltou dinheiro? Quanto? 

II – Ajude o Capitão Planeta descobrir quantos litros de água são necessários para 

produzir a carne de boi e a de frango. 

III – Mostre ao super-herói qual o alimento da lista que consome mais água potável e o 

que consome menos. 

IV – Junte-se ao Capitão Planeta e faça uma lista de ações para preservar o meio 

ambiente. 

 
 

Arroz R$ 4,50 Kg 

Manteiga R$ 8,00 

Kg 

Leite R$ 3,88 litro 

Queijo R$ 18,00 

Kg Batata R$ 3,99 

Carne de boi R$ 

25,00 Kg 

Frango R$ 9,49 Kg 

Banana R$ 3,61 

Kg 

https://dcheroesrpg.fandom.com/wiki/Capit%C3%A3o_Planeta?file=Captain-planet-01.jpg
https://dcheroesrpg.fandom.com/wiki/Capit%C3%A3o_Planeta?file=Captain-planet-01.jpg
https://dcheroesrpg.fandom.com/wiki/Capit%C3%A3o_Planeta?file=Captain-planet-01.jpg


 

Conhecendo o super-herói 
 

O super-herói da série, o Capitão Planeta, surge após a combinação dos poderes dos 

cinco Protetores - terra, fogo, vento, água e coração - com sua frase introdutória "Pela 

união de seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!". Ele obtém forças a partir dos 

elementos naturais e se enfraquece ao ser exposto a poluentes de qualquer tipo. Sua 

aparência física - cabelos verdes, emblema do globo terrestre dourado no peito, botas e 

luvas vermelhas, olhos azuis e pele cristalina- é um amálgama consistente dos 

elementos componentes da natureza do mundo. Ele tem consciência de que não pode 

resolver os problemas ecológicos eternamente. Ele sempre faz questão de dizer que 

todos devem fazer sua parte, aceitando suas responsabilidades em relação ao futuro  

da Terra, por essa razão ele sempre encerra sua participação em cada episódio com 

sua frase-lema "O poder é de vocês!", lembrando que as pessoas têm o poder e a 

atitude para mudar o mundo. 

https://dcheroesrpg.fandom.com/wiki/Capit%C3%A3o_Planeta 

https://dcheroesrpg.fandom.com/wiki/Terra
https://dcheroesrpg.fandom.com/wiki/Capit%C3%A3o_Planeta


 
 

Texto 1 
 

Leia atentamente a tirinha abaixo: 

 

https://www.passeidireto.com/arquivo/70256150/atividades-meio-ambiente-3-ano-avaliacao-de-ciencias-da- 
 

sociedade 

 
 

 

ATIVIDADE 1 (EF04CI01/ES - EF04CI05/ES - EF04CI08/ES) - Após realizar a leitura da 

história em quadrinhos (HQ), responda às atividades a seguir. 

a) Qual é a relação da história com o tema Educação Ambiental? (Adaptada). 

b)  Quais atitudes foram tomadas pelo autor para que não houvesse desequilíbrio 

ecológico? (Adaptada). 

c) O que você faz para defender a natureza? (Adaptada). 

 
 

ATIVIDADE 2 (EF04CI05/ES) – A partir da imagem abaixo, crie uma história em 

quadrinhos, utilizando os tipos de balões aprendidos nas aulas de Língua Portuguesa. O 

assunto dessa história deverá ser voltado para o tema Educação Ambiental. (Adaptada). 
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https://www.passeidireto.com/arquivo/70256150/atividades-meio-ambiente-3-ano-avaliacao-de-ciencias-da-sociedade (Adaptada). 

 
 

 

Cadeia Alimentar 
 

Uma das relações mais complexas e necessárias à vida no 

planeta é a alimentação. 

Plantas e animais precisam obter energia para a manutenção da 

vida.  Os  vegetais  pelo  processo  da  fotossíntese  ―fabricam‖,  ou 

seja, sintetizam seu próprio alimento e por isso são classificados 

como PRODUTORES. 

Os animais não produzem seu próprio alimento, eles se alimentam de plantas e de outros 

animais e são chamados de CONSUMIDORES. 

Os consumidores podem ser: 

 Herbívoros: alimentam-se apenas de vegetais; 

 Carnívoros: alimentam-se apenas de outros animais; 

 Onívoros: alimentam-se tanto de vegetais como de animais. 

Alguns fungos e bactérias decompõem animais e vegetais mortos. São chamados de 

decompositores. 

ATIVIDADE 3 (EF04CI04/ES) - Observe a imagem abaixo de um esquema da cadeia 

alimentar. Com base na ilustração, escreva a composição de cada cadeia alimentar de acordo 

com o exemplo a seguir: 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000005478/md.0000055496.jpg 

Planta - Caramujo - Peixe - Ave 

https://www.passeidireto.com/arquivo/70256150/atividades-meio-ambiente-3-ano-avaliacao-de-ciencias-da-sociedade
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000005478/md.0000055496.jpg


ATIVIDADE 5 (EF04CI04/ES) - Decifre a carta enigmática e aprenda um pouco mais sobre cadeia 

alimentar. 
 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000005478/md.0000055497.jpg (Adaptada) 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000005478/md.0000055497.jpg


 
 
 

Do campo para a cidade 

 

 
Até por volta de 1950, grande parte da população brasileira 

vivia no campo e quando precisava ia até os centros 

urbanos para comprar o que não conseguia produzir como, 

por exemplo, o sal, farinha e também algumas ferramentas. 

Com o passar do tempo começou avançar o processo de 

industrialização nos centros urbanos e, com isso, muitas 

pessoas saíram do campo para viver na cidade devido às 

condições precárias relativas à seca falta de assistência 

médica e às dificuldades para ir à escola devido à distância, a falta de transporte e 

também por terem poucas oportunidades de trabalho remunerado. Todo esse processo  

de deslocamento tem um nome - êxodo rural, que é a migração das pessoas do campo 

(zona rural), normalmente para a cidade (zona urbana), procurando melhores condições 

de vida. 

http://exodoedemocracia.blogspot.com/2013/05/consequencias-do-exodo-rural-exodorural.html 

 

 

 

E agora? Será que deu certo? 

 
Uma das consequências importantes provocada pelo êxodo rural foi industrialização e o 

avanço das tecnologias. As indústrias são importantes porque aumentaram o comércio e, 

com isso, geraram mais empregos. Mas, as cidades não estavam organizadas para 

receber grande deslocamento de pessoas do campo e isso ocasionou diversos problemas 

sociais e econômicos, pois muitos migrantes não conseguiram empregos e, com 

dificuldades financeiras, acabaram procurando as periferias para se abrigarem, ou até 

mesmo ficaram morando nas ruas. E com uma cidade desestruturada surgiram, e surgem 
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Para lembrar! 
 

Migração é o deslocamento de um grupo de pessoas de um lugar para outro dentro do 

seu país, podendo ser temporário ou não. 

Êxodo rural é a migração das pessoas do campo (zona rural), normalmente para a cidade 

http://exodoedemocracia.blogspot.com/2013/05/consequencias-do-exodo-rural-exodorural.html


até hoje, problemas como a miséria, a fome, as enchentes, a violência, entre outros. 

Não só os centros urbanos sofreram impactos negativos, o ar puro do campo não é mais 

o mesmo devido à fumaça dos tratores. Os rios e o solo passaram a ser explorados e 

muitas vezes contaminados com produtos químicos. Por outro lado, houve melhorias no 

campo; com a presença das agroindústrias, houve a profissionalização do homem do 

campo, melhores condições de renda e a venda de produtos, incluindo a exportação. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2009_fafipa_geografia_md_izabel 
 

_christina_pirani.pdf (Adaptada). 

 
 

ATIVIDADE 1 (EF04HI16/ES) - É comum que as pessoas que vivem na zona rural sintam 

vontade de conhecer como é a vida na cidade, e também acontece o contrário. Nada 

melhor do que visitar um amigo que tem estilo de vida diferente da nossa e saber 

respeitar um ao outro em suas diferenças. Leia a versão da fábula de Esopo adaptada por 

Monteiro Lobato e conheça como vivem os amigos ratinhos. 

 
O rato da cidade e o rato do campo 

 
 

―Certo ratinho da cidade resolveu banquetear um compadre que morava no mato. E 

convidou-o para o festim, marcando lugar e hora. Veio o rato da roça, e logo de entrada 

muito se admirou do luxo de seu amigo. A mesa era um tapete oriental, e os manjares 

eram coisa papa-fina: queijo do reino, presunto, pão de ló, mãe-benta. Tudo isso dentro 

dum salão cheio de quadros, estatuetas e grandes espelhos de moldura dourada. 

Puseram-se a comer. No melhor da festa, porém, ouviu-se um rumor na porta.  

Incontinenti o rato da cidade fugiu para o seu buraco, deixando o convidado de boca 

aberta. Não era nada, e o rato fujão logo voltou e prosseguiu no jantar. Mas ressabiado, 

de orelha em pé, atento aos mínimos rumores da casa. Daí a pouco, novo barulhinho na 

porta e nova fugida do ratinho. O compadre da roça franziu o nariz. — Sabe do que mais? 

Vou-me embora. Isto por aqui é muito bom e bonito, mas não me serve. Muito melhor roer 

o meu grão de milho no sossego da minha toca do que me fartar de gulodices caras com 

o coração aos pinotes. Até logo. E foi-se.‖ 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2009_fafipa_geografia_md_izabel_christina_pirani.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2009_fafipa_geografia_md_izabel_christina_pirani.pdf


FONTE: (LOBATO, Monteiro. Obra Infantil Completa. São Paulo: Brasiliense. s/d. Vol. 3). 
 

http://gmmmz.blogspot.com.br/2012_04_01_archive.html 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uepg_port_pdp_glacy 
 

_ezomal_borges.pdf 

 
 

 

Após fazer a leitura, reflita e responda às questões: 

a) Qual é a moral da história? 

b)  A ida do ratinho do campo para a cidade pode ser considerada um exemplo de 

êxodo rural? 

c) O que você entendeu sobre êxodo rural? 

d)  Com base no que você aprendeu na aula de língua portuguesa, faça uma história 

em quadrinhos, retratando a sua resposta da letra C. 

 
ATIVIDADE 2 (EF04HI16/ES) - Aprendemos que o êxodo rural leva as pessoas a saírem 

de suas moradias e irem em direção às cidades grandes. Com base nessa informação e 

no que foi estudado acima, leia a tirinha abaixo e responda às questões em seu caderno 

ou folha. 

 
 
 
 
 
 
 

 
. 

a) Por que a falta da chuva fez as pessoas do sertão irem para a cidade grande? 

b) Por que as pessoas voltaram quando começou a chover? 

c) Qual é a importância da chuva para o meio ambiente? 

d)  Na cidade em que você mora existem problemas como a seca, ou outros fatores 

que agridem o ambiente? Converse com seus familiares sobre esse assunto e 

registre o que você entendeu. 

Descobrindo o significado de 

novas palavras no texto. 

Incontinenti: imediatamente 

Ressabiado: desconfiado 

Rumores: barulhos 

http://gmmmz.blogspot.com.br/2012_04_01_archive.html
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uepg_port_pdp_glacy_ezomal_borges.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uepg_port_pdp_glacy_ezomal_borges.pdf


 

 

A etnia no Brasil é bastante diversificada, mas antes de tudo, vamos lembrar o que é 

etnia? A etnia são grupos de pessoas que compartilham da mesma língua, costumes, 

culturas, raças e várias outras características. No Brasil, temos índios, brancos, 

negros, pardos etc. 

 
https://prezi.com/p/ofjsyurhlkkz/diversidade-cultural/ (Adaptada). 

 

 

Nas aulas passadas, vimos um pouco da varieade de culturas e raças que existem 

no nosso país, mas vamos vê-las agora de uma forma diferente? Como esses grupos 

lidam com o meio ambiente? 

Todos nós necessitamos do meio ambiente para sobreviver, 

mas alguns grupos utilizam esse meio de forma diferente dos 

outros. Os indígenas, por exemplo, possuem uma relação mais 

íntima com a natureza, ou seja, eles estão em constante contato 

com rios, plantas, árvores, animais etc. Já nós, apesar de 

precisarmos desses meios para a sobrevivência, conseguimos 

utilizá-lo apenas de forma indireta, por exemplo, não  

precisamos necessariamente ir ao rio pescar para comer, 

podemos ter o peixe no mercado; mas, de certa forma, sem a 

existência do rio, não teríamos o peixe para comprar. Assim 

também vale para as carnes, os vegetais etc). 

(Mônica 

Tavares Galdino da Silva) Imagem - 

https://cdn.brasildefato.com.br/media/2d0d1a79fa0d00624e835ee78656cd 

2e.jpg 

 

ATIVIDADE 1 (EF04GE06/ES) - Observe a letra da música ―Somos todos índios‖ de 

Fagner e responda às questões a seguir. Você também pode ouvi-la, acessando o 

link: https://www.letras.mus.br/fagner/256810/. 
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Somos Todos Índios (Fagner) 

Há muito tempo que falo 

Da natureza e de amor 

Das coisas mais simples 

Dos homens, de Deus 

Canto sempre a esperança 

Acredito no azul que envolve 

Tenho pensado na vida 

E no prazer de viver 

Nas coisas bonitas 

Entre eu e você 

Meu canto sempre é de luta 

Por um mundo de paz 

Cuidar das florestas e dos animais. 

o planeta toda manhã 
 

Depende de mim, depende de nós 

Escuto um silêncio, ouço uma voz 

Que vem de dentro 

E enche de luz 

 

 

 

 
Link da Imagem: https://br.freepik.com/vetores-premium/dois-filhos-vestidos-como- 

 

indianos_1623709.htm#page=1&query=indio%20desenho&position=48 
 

 
a) O que o autor quis dizer com a frase ―somos todos índios‖? 

b) Você acha que só os índios devem cuidar da natureza? Por quê? 

c) Cite pelo menos uma semelhança entre sua etnia e a dos índios. 

d) Faça um desenho que ilustre a letra da música. 

 

 
ATIVIDADE 2 (EF04GE06/ES) - Dentre as várias histórias, culturas e povos que 

temos no nosso país, há comunidades quilombolas. Sabemos um pouco da história 

dos escravos, que os quilombos eram os lugares onde esses escravos se escondiam 

para fugir dos maus tratos que recebiam nas fazendas, buscando a liberdade. Até 

hoje existe a sociedade quilombola e uma curiosidade sobre ela é a sua busca em se 

afastar das cidades, visando uma vida com mais contato com a natureza, assim 

como os índios. Diante disso, observe a tirinha e responda às questoes em seu 

caderno ou em uma folha. 

 

https://br.freepik.com/vetores-premium/dois-filhos-vestidos-como-indianos_1623709.htm#page%3D1%26query%3Dindio%20desenho%26position%3D48
https://br.freepik.com/vetores-premium/dois-filhos-vestidos-como-indianos_1623709.htm#page%3D1%26query%3Dindio%20desenho%26position%3D48


https://1.bp.blogspot.com/A6hc2X7xxAE/WRuc5cGwkaI/AAAAAAAAIt4/GPyEGgnh4h4g0qoOopqPJAZnV8GutCVtQC 

Ew/s320/13510833_95 

 

a) A tirinha diz que no cerrado (campo/floresta), também há povos como 

quilombolas e indígenas, e não apenas fauna e flora (natureza). O que você 

entendeu sobre isso? 

b) Você sabia que esses povos tinham uma cultura voltada para a natureza? 

Cite algumas diferenças que você entendeu da cultura quilombola em relação à sua. 

c) ―(...)  a  titulação  das  terras  quilombolas  é  mais  do  que  um  bem  econômico, 

transcende para a figura da identidade destas comunidades. O gráfico apenas 

apresenta os números de comunidades que foram certificadas pela Fundação 

Palmares, essas comunidades deram o primeiro passo para a obtenção da 

titulação de suas terras. Sem o reconhecimento, as políticas públicas 

quilombolas não chegam aos quilombos‖. Observe o gráfico abaixo das 

comunidades quilombolas do nosso estado e responda qual o ano que teve 

mais comunidades certificadas no estado do Espírito Santo e quantas 

certificados essas comunidades receberam. 

 
 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/terras-quilombolas 

https://1.bp.blogspot.com/A6hc2X7xxAE/WRuc5cGwkaI/AAAAAAAAIt4/GPyEGgnh4h4g0qoOopqPJAZnV8GutCVtQCEw/s320/13510833_95
https://1.bp.blogspot.com/A6hc2X7xxAE/WRuc5cGwkaI/AAAAAAAAIt4/GPyEGgnh4h4g0qoOopqPJAZnV8GutCVtQCEw/s320/13510833_95
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/terras-quilombolas


 
 
 

ATIVIDADE 1 (EF35EF05-04/ES) - O nome dessa atividade é Futebol de tampinhas. 

Para começar, você vai precisar de três tampinhas de garrafas pet para servir de 

bolas. Você pode usar uma mesa como na imagem abaixo, ou faça um retângulo no 

chão de mais ou menos 1,5 metros de comprimento por 1 de largura, utilizando fita 

crepe ou giz. Nas linhas de fundo do campo, monte uma trave com pedrinhas, ou 

qualquer outro material, com aproximadamente um palmo de abertura. Chame 

alguém de sua família para brincar com você. O objetivo é colocar as tampinhas 

dentro do seu gol e com um peteleco acertar o gol adversário. Cada participante tem 

direito a três jogadas e quem acertar mais, é o grande vencedor. Boa diversão! 
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                                                 ARTE E LINHA 

 

DESENHO A PARTIR DE LINHAS 
 

ATIVIDADE 1: Nesta atividade vamos exercitar a criatividade. A partir das linhas sugeridas 
nos quadros abaixo crie desenhos. Solte a imaginação e capriche pintando os desenhos e 
também o fundo da imagem. 

 

 

 
Agora, com muito capricho crie um desenho apenas usando: Ponto, Linhas e curvas. 
Modelos: 

 
 
 

 
 
Fonte: https://www.mundinhodacrianca.net/2018/10/plano-de-aula-sobre-linhas-e-curvas-4-5-
ano.html 
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CORES 
 
Vamos relembrar os nomes das cores em inglês? Observe a tabela abaixo. 
 

 
 

Fonte:  https://br.pinterest.com/pin/637470522235940174/ 

1. Responda às seguintes perguntas, escrevendo os nomes das cores em inglês: 
 

A) What is your favorite color?  

(Qual é a sua cor favorita?) ____________________________________________ 

B) What are the colors of the flag of Brazil?  

(Quais são as cores da bandeira do Brasil?) _______________________________ 

C) What color is your hair? 

(Qual cor é o seu cabelo?) __________________________________________ 

 
2. Relacione as frases em inglês com os seus significados em português: 
 
(A) I like brown.   (  ) Eu odeio rosa. 

(B) I love red.    (  ) Eu gosto de marrom. 

(C) I don’t like purple.  (  ) Eu prefiro cinza. 

(D) I hate pink.   (  ) Eu amo vermelho. 

(E) I prefer gray.   (  ) Eu não gosto de roxo.
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PROJETO: PASSEAR? SÓ COM POESIA 
ATIVIDADE 1: Ouça a música Depende de Nós de autoria de Ivan Lins e Vitor Martins e faça uma 

pequena reflexão sobre a letra. 

 

Estamos passando por um momento muito difícil em relação à Pandemia COVID-19. Tivemos 

que de um dia para outro mudar nossa rotina e nossos hábitos.  

Se você fosse um adulto, o que você mudaria no mundo? Produza um pequeno texto com 

essa abordagem... 
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